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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) / Proxy Form (Form A) 
 
เขียนที่/Written at                         
วนัที่/Date              เดือน/Month            พ.ศ./year       

   
(1) ขา้พเจา้        สญัชาติ       
  I/We                                 Nationality  
    อยู่บา้นเลขที่    ถนน    ต าบล / แขวง      
   Residing at    Road    Sub-district 
   อ าเภอ / เขต    จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์      
   District     Province    Postal Code 
(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท ไออารพ์ีซี จ ากดั (มหาชน) 
      Being a shareholder of IRPC Public Company Limited 
  โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม                หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                               เสียง ดงันี ้
  Holding a total amount of          share(s)  and have a right to vote equal to   vote(s) as follows: 
          หุน้สามญั            หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                   เสียง 
             Ordinary share(s)        share(s)  having a right to vote equal to    vote(s) 
       หุน้บรุิมสิทธิ        หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                      เสียง 
         Preference share(s)        share(s)  having a right to vote equal to   vote(s) 
(3) ขอมอบฉนัทะให ้
  Hereby appoint   
 □  (1)           อาย ุ      ปี 
          age   years 
     อยู่บา้นเลขที่     ถนน    ต าบล/แขวง       
   Residing at     Road    Tambon/Sub-district 
     อ าเภอ/เขต     จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์    หรือ 
     Amphur/District  Province    Postal Code      or 

       (2)  นายอนสุรณ ์แสงนิ่มนวล  กรรมการอิสระ   อาย ุ       67     ปี 
  Mr  . Anusorn Sangnimnuan  Independent Director  age       67   years 
     อยู่บา้นเลขที่         589/5 ซอยลาดพรา้ว 87 (จนัทราสขุ) ถนน   -   ต าบล/แขวง                   คลองเจา้คณุสิงห ์          
     Residing at         589/5 Soi Ladprao 87 (Chandrasuk) Road   -             Tambon/Sub-district   Khlong Chao Khun Sing 
     อ าเภอ/เขต         วงัทองหลาง   จงัหวดั        กรุงเทพมหานคร   รหสัไปรษณีย ์     10310     หรือ 

 Amphur/District    Wang Thonglang  Province      Bangkok  Postal Code     10310  or 

การมี / ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในวาระทีเ่สนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 : ไม่มี 
Having special interest on the proposed agenda for the 2021 Annual General Meeting: None  

       (3)      นายวฒิุสาร ตนัไชย   กรรมการอิสระ   อาย ุ       63     ปี 
      Mr. Woothisarn Tanchai  Independent Director  age       63  years 
     อยู่บา้นเลขที่             4 ซอยสภุาพงษ์ 1 แยก 3-1     ถนน   -   ต าบล/แขวง                   หนองบอน                     
     Residing at              4 Soi Suphapong 1 Intersection 3-1 Road   -             Tambon/Sub-district   Nong Bon 
     อ าเภอ/เขต     ประเวศ       จงัหวดั     กรุงเทพมหานคร   รหสัไปรษณีย ์    10250     หรือ 

 Amphur/District  Prawet     Province     Bangkok  Postal Code  10250  or 

การมี / ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในวาระทีเ่สนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 : ไม่มี 
Having special interest on the proposed agenda for the 2021 Annual General Meeting: None  

 

อากร 
แสตมป์ 
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       (4)  นายสมนึก บ ารุงสาล ี    กรรมการอิสระ   อาย ุ       64     ปี 
  Mr. Somnuk Bomrungsalee  Independent Director  age       64  years 
     อยู่บา้นเลขที่         84/25 ซอยบรมราชชนี 64    ถนน  -    ต าบล/แขวง                   ศาลาธรรมสพน.์           
     Residing at          84/25 Soi Borommaratchachonnani 64 Road -               Tambon/Sub-district   Sala Thammasop 
     อ าเภอ/เขต     ทวีวฒันา    จงัหวดั        กรุงเทพมหานคร   รหสัไปรษณีย ์     10170     หรือ 

 Amphur/District  Thawi Watthana   Province      Bangkok  Postal Code     10170  or 

การมี / ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในวาระทีเ่สนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 : ไม่มี 
Having special interest on the proposed agenda for the 2021 Annual General Meeting: None  

       (5)     นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ ์   กรรมการอิสระ   อาย ุ          65     ปี 
      Miss Siriwan Chierapong  Independent Director  age          65  years 
     อยู่บา้นเลขที่            11/127       ถนน    -   ต าบล/แขวง                   เสาธงหิน           
     Residing at             11/127    Road    -              Tambon/Sub-district  Sao Thong Hin 
     อ าเภอ/เขต    บางใหญ่    จงัหวดั     นนทบรุี       รหสัไปรษณีย ์     11140     หรือ 

 Amphur/District  Bang Yai    Province     Nonthaburi  Postal Code     11140  or 

การมี / ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในวาระทีเ่สนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564: ไม่มี 
Having special interest on the proposed agenda for the 2021 Annual General Meeting: None 

       (6)                     พลอากาศโท.บญุสืบ ประสิทธิ ์ กรรมการอิสระ   อาย ุ        66     ปี 
          Air Marshal Boonsuib Prasit Independent Director  age        66  years 
     อยู่บา้นเลขที่                7/24  หมู่ 4      ถนน    -   ต าบล/แขวง                   วดัชลอ            
     Residing at                 7/24 Moo 4   Road     -             Tambon/Sub-district   Wat Chalo 
     อ าเภอ/เขต        บางกรวย    จงัหวดั      นนทบรุี        รหสัไปรษณีย ์     11130     หรือ 

 Amphur/District   Bang Kruai   Province     Nonthaburi  Postal Code     11130  or 

การมี / ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในวาระทีเ่สนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564: ไม่มี 
Having special interest on the proposed agenda for the 2021 Annual General Meeting: None  

         (7)                นายจมุพล ส าเภาพล   กรรมการอิสระ   อาย ุ       68     ปี 
                        Mr. Jumpol Sumpaopol   Independent Director  age       68  years 
     อยู่บา้นเลขที่                28 ซอยลาดปลาเคา้ 75    ถนน    -   ต าบล/แขวง                  อนสุาวรีย ์           
     Residing at                28  Soi Ladplakhao 75  Road                Tambon/Sub-district  Anusawari 
     อ าเภอ/เขต       บางเขน   จงัหวดั    กรุงเทพมหานคร       รหสัไปรษณีย ์   10220     หรือ 

 Amphur/District   Bang Khen   Province    Bangkok  Postal Code   10220  or 

การมี / ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในวาระทีเ่สนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 : ไม่มี 
Having special interest on the proposed agenda for the 2021 Annual General Meeting: None  

       (8)                        นายสกุฤตย ์สรุบถโสภณ   กรรมการอิสระ   อาย ุ       63     ปี 
                    Mr. Sukrit Surabotsopon  Independent Director  age       63  years 
     อยู่บา้นเลขที่           890/371 อาคารเดอะพาโน    ถนน  พระราม 3   ต าบล/แขวง                   บางโพงพาง           
     Residing at            890/371 The Pano Building  Road  Rama 3      Tambon/Sub-district  Bang Phongphan 
     อ าเภอ/เขต   ยานนาวา   จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร   รหสัไปรษณีย ์    10120     หรือ 

 Amphur/District  Yannawa   Province   Bangkok  Postal Code    10120  or 

การมี / ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในวาระทีเ่สนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 : ไม่มี 
Having special interest on the proposed agenda for the 2021 Annual General Meeting: None  
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 ในวันที่ 31 
มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ หอ้งบางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร ์ชัน้ 5 ศนูยก์ารคา้เซ็นทรลัพลาซา ลาดพรา้ว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2021  Annual General Meeting of Shareholders to be held on 31 
March 2021 at 9:30 hrs., at Bangkok Convention Center, 5th Floor, Central Plaza Ladprao (Plaza Zone), 1695 Phaholyothin Road, Chutachak, Bangkok 
10900 or such other date, time and place should the meeting be postponed.   

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any actions performed by the proxy in the meeting shall have an effect as if such actions have been performed by me/us in all respects. 

 
 

ลงช่ือ/Signed      ผูม้อบฉนัทะ/Appointer  

    (            ) 
 

ลงช่ือ/Signed      ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy  

(       )  
 

ลงช่ือ/Signed                    ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

  (         ) 
 

ลงช่ือ/Signed                    ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

  (         ) 
 
 
หมายเหตุ / Remarks 
ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเท่านัน้เพื่อเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  โดยไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ให้
ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote for the meeting and may not split the number of shares to many 
proxies for splitting votes. 
 

กรณีการมอบฉันทะ  ผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งน า 1.แบบฟอรม์ลงทะเบียน และ 2.หนงัสือมอบฉนัทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถว้นแลว้ พรอ้มแนบ 3.ส าเนาเอกสาร
หลกัฐานอย่างครบถว้น มาแสดงต่อพนกังานลงทะเบียน  
In case the shareholder appoints a proxy, the proxy must present 1.the registration form 2.the completed proxy form and 3.the required 
documents show to a registration staff. 


